
 
 
 
 
 

01.09. – 19.10.2018. 
2018./2019. mācību gadu Olaines 1.vidusskolā uzsācis 981 skolēns (t.sk. 21 bērns pirmskolas grupā un 122 skolēni Olaines 

sākumskolā (Jaunolainē)) un 95 pedagoģiskie darbinieki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

 
 
 

BBAACCKK  TTOO    
SSCCHHOOOOLL !!   ĪsZIņAS 

 

Olaines 
1.vidusskolas 
informatīvais 

izdevums 

2018./2019. mācību gada  

parlamenta kodols: 
 

· Parlamenta prezidente – 

Krista Viola Vanaga (12.kl.) 
 

· Parlamenta prezidentes vietniece – 

Helēna Marija Jēģere (11.kl.) 
 

· Lietvede – 

Ksenija Vasiļjeva (11.kl.) 
 

· Sabiedrisko attiecību speciāliste – 

Luiza Valērija Seļezņova (12.kl.) 
 

· 5. - 7. klašu parlamentāriešu koordinators – 

Maksims Aleksejevs (9.b kl.) 
 

· Ekoskolas koordinators – 
Artūrs Brahmanis (12.kl.) 
 
 

· Skolas DJ – 

Kristaps Kromans (12.kl.) 

 

Cienījamie vecāki! 

8. novembrī no plkst.17.00 līdz plkst.20.00 

vecākiem tiek piedāvāta iespēja individuāli tikties 

ar jebkuru no skolas pedagogiem, 

līdz 2. novembrim piesakoties pārrunām 
*pa tālruņiem: 67147302 vai 67147305 (darba 

dienās), 

*vai e-klasē, rakstot Brigitai Melnacei (skolas 

virslietotājs). 

Piesakoties jānorāda skolēna vārds, uzvārds un 

klase; pedagoga vārds, uzvārds. 
 

    Aktualitātes 
 Olaines novada pašvaldības stipendiju no 1.septembra saņem 5 jaunieši no 11.klasēm un 19 no 12.klases. 

 Profesionālās pilnveides programmu "Panākumu Universitāte" turpina apgūt 31 skolēns no 11.klases un ir uzsākuši 46 skolēni no 
10.klasēm. 

 Skola turpina piedalīties divos Eiropas Sociālā fonda projektos: “Kompetenču pieeja mācību saturā” un “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai.” 
 Dalība divos Erasmus+ KA2 starptautiskajos skolu projektos: turpinās projekts “Water unites us” (“Ūdens mūs vieno”) un uzsākta dalība 

projektā “It`s time to care” (“Ir laiks parūpēties”). 

 Arī šogad mūsu skola par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās 

apkārtnē ir saņēmusi divas starptautiskā Zaļā Karoga balvas. Šī mācību gada tēma ir „Mežs”. Īpašs paldies Brigitai Zutei!  

 Šajā mācību gadā 5.klašu skolēniem iespējams piedalīties arī programmēšanas pulciņā – skolotājs Arturs Teihmanis. 

 Saskaņā ar Skolas padomes lēmumu skolēnu dienasgrāmatas no šī mācību gada ir 1.-6.klašu skolēniem. 

 No šī mācību gada programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros tiks nodrošināta vismaz viena aktivitāte semestrī katrai klasei kādā no 

jomām: Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības; Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes; zinātnes un 

inovāciju attīstība Latvijā; Latvijas daba un kultūrainava. 

 Visu septembri un oktobri parlamenta pārstāvji aktīvi piedalās Olaines novada Jaunatnes politikas rīcības plāna izveides sanāksmēs 

Olaines Jauniešu centrā “Popkorns”. 

 Skola ir noslēgusi līgumu ar CSDD un piedalās izglītības projektā 4. klašu skolēniem “Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja apliecību savā 
skolā!”, kura ietvaros skolēni klases stundās audzinātāja vadībā ne tikai apgūs ceļu satiksmes noteikumus velosipēdistiem, bet arī kārtos 

velosipēdista eksāmenu. 

 

Olaines 1.vidusskolas  prioritātes 2018./2019.m.g. 
1. Organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību procesu  

 skolēna pašvadīta mācīšanās - plānošana, uzraudzīšana, 
novērtēšana, reflektēšana 

 pedagogu savstarpējās metodiskās sadarbības pilnveide 

 stundu vērošana, lai mācītos 
 skolas iekšējais tīkls kā saziņas un metodisko materiālu rīks                           

2. Pilnveidot dabaszinātņu kvalitatīvu apguvi 

 vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 
tehnikas virziena izglītības programma 10.,11.klasē 

 jauno dabaszinātnieku skola 3.,6.,10.klasēs - Projekts “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

 skolēnu zinātniskās kompetences pilnveide  
3. Veidot un nostiprināt skolēnu patriotismu, lojalitāti un piederību 

skolai,      novadam un valstij 

 Latvijas simtgades pasākumi 

 valsts svētku un latviešu tautas tradicionālo svētku svinēšana 

 atceres un atzīmējamo dienu ievērošana 
4. Rosināt skolēnus izmantot skolas piedāvātās iespējas savas personības 

attīstīšanai 

 karjeras izglītība 

 robotikas pulciņš - projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo   
kompetenču attīstībai” 

 diferenciācija mācību procesā - projekts “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai” 

 interešu izglītība 
5. Veicināt skolēnu un vecāku izpratni un atbildību par garīgo un fizisko 

veselību 

 veselību veicinoši pasākumi 

 atkarību riska mazināšana 
 

http://www.o1vsk.lv/uploads/file/Uznemshana/iesniegums-uznemt_vidusskolaa_mat_dz_teh.docx
http://www.o1vsk.lv/uploads/file/Uznemshana/iesniegums-uznemt_vidusskolaa_mat_dz_teh.docx


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Centralizētais eksāmens Valstī % Skolā % 

Latviešu valoda 52,60% 62,87% 

Matemātika 34,60% 49,53% 

Angļu valoda 61,90% 74,69% 

Fizika 39,80% 48,67% 

Krievu valoda 70,30% 80,75% 

Bioloģija 60,80% 66,22% 

Ķīmija 61,50% 48,00% 

Augstskola Skaits 

Latvijas Universitāte 5 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 4 

Rīgas Tehniskā universitāte 5 

Ventspils Augstskola 1 

Latvijas Jūras Akadēmija  1 

Vidzemes Augstskola 1 

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 

administrācijas augstskola 

1 

Biznesa augstskola “Turība” 3 

Notingemas Trentas universitāte Lielbritānijā 1 

  

2.lpp.     ĪSZIŅAS               01.09.2018. – 19.10.2018. 

      

Olaines 1.vidusskolas interešu izglītības pulciņi 2018./19. māc.g. 
 

Tautas deju kolektīvs “Dzērve” 1.-9. kl. Aija Freimane           Skolas avīze „Muša Medū” 8.-12.kl. Ina Velberga 

Tautas deju kolektīvs “Dzērve” 9.-12. kl. Anta Grīnvalde         Pirmās palīdzības ABC 6.-12. kl. Lelda Balode    

Koris 2.-4. kl. Līga Kārkliņa            Dabas izpētes pulciņš  5.-9.kl. Brigita Zute 

Vokālais ansamblis „UNDA” 5.-12. kl. Sanita Šeflere            Florbols  1.-2. kl. Gunta Asme         

Vokālais ansamblis „Cīrulīši” 1.-4. kl. Līga Kārkliņa             Florbols   3. – 6. kl. Aivis Lataks 

Vok. instr. grupa “6.alianse”    6. - 12. kl.  Māris Trankalis           Atlētiskā vingrošana 9. – 12. kl. Andis Zeile 

Teātra pulciņš 8.-12.kl. Inga Laipniece           Sporta spēļu pulciņš 1.kl. Gunta Asme 

Ilustratoru pulciņš 1.-4.kl. Silvija Silāre              Alpīnisma pulciņš 8.–12. kl. Juris Zakrevskis                  

Programmēšanas pulciņš           5.kl.    Arturs Teihmanis       Krievu valodas pulciņš 3. – 4. kl.       Inna Tiščenko 

Mākslas pulciņš 5.–12.kl. Jānis Tkačuks             Robotikas pulciņš (Projekts: 2.-5.kl. Ilgvars Putāns 

Foto pulciņš                               7.-12.kl.  Jānis Tkačuks            “Atbalsts  individuālo kompetenču                     (Mācību centrs “Alfa”) 

Kokapstrādes pulciņš                 5.-7.kl.   Aivis Ernstsons            attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001)                                    

                                                                                                            Sīkāka informācija pie pulciņu vadītājiem vai Līgas Gulbes 
 

 

                                               

 

Izglītojamo vidējie sasniegumi centralizētajos eksāmenos 2017./2018. mācību gadā 
 

2017./2018.mācību gada absolventu tālākās gaitas 
          Absolventu izvēlētās augstskolas 

 

12. klases absolventi – 29 
 Augstskolās – 22 

(maksas – 4; budžeta – 18);  

 Koledžās un tehnikumos – 4; 

 Dienests Nacionālajos bruņotajos spēkos – 1 

 Strādā – 2 

  

9.klases absolventi – 72 
 Olaines 1. vidusskolā –42; 

 Mācās citā skolā – 30; 
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Erasmus+ projekts “It`s time to care” 
Lilita Zujeva, projekta koordinatore 
Olaines 1.vidusskola ir saņēmusi finansējumu jaunam Erasmus+ projektam 'It's time to care'. Šis projekts ir turpinājums 2014.-2016.g. 

ekoskolu projektam 'It's time to help'. Projektā piedalās ekoskolas no sešām Eiropas valstīm - Latvijas, Portugāles, Somijas, Maltas, 

Bulgārijas un Čehijas Republikas, kas ir arī projekta koordinatori.  

Projekta mērķis ir koncentrēties uz dziļāku noteiktu eko tēmu analīzi, piedāvāt jaunas idejas un risinājumus, veicināt lielāku 

sadarbību, vairāk domāt par citiem cilvēkiem un respektēt apkārtējo vidi. Projekta darbības ilgums: 2018.gada 1.septembris - 

2020.gada 31.augusts. Skolā ir izveidota projekta darba grupa 20 skolēnu un 6 skolotāju sastāvā. Projektā darbojas 8.-10.klašu skolēni. 

Projektā ir paredzētas 5 mobilitātes uz katru no dalībvalstīm. Katrā braucienā dodas 4 skolotāji un 4 skolēni. Pirmais brauciens ir jau 

novembrī uz Prerov, Čehijas Republikā. 
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Sports 
Aivis Lataks, estētisko priekšmetu MDG vadītājs 
15.10.2018. Starpnovadu (Ķekavas, Olaines, Salaspils, Ikšķiles) skolu sporta sacensības mini futbolā C un D grupās.   

D grupa (4.-5. kl.) ieguva 5 vietu. C grupa (6.-7. kl.) ieguva 1. vietu.  

Projekts „Sporto visa klase”. 

Kopš 2015./2016. m. g. Olaines 1. vidusskola piedalās projektā „Sporto visa klase”. 2018./2019. m. g. dalību projektā uzsāk 2., 3.kl. un 

turpina 4. klases.   

Projekts paredz iesaistītajiem skolēniem katru nedēļu nodrošināt kvalitatīvu un metodiski atbilstošu trīs fakultatīvo sporta nodarbību 

sarīkošanu papildus tām divām sporta stundām, kas ir paredzētas obligātajā izglītības programmā. Viena papildus nodarbība ir peldēšana, 

otra – sporta spēles un aktivitātes svaigā gaisā, savukārt trešā nodarbība ir vispārējā fiziskā sagatavotība un vingrošana. 

Idejas autors, olimpiskais vicečempions un LOK ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers akcentējis, ka projekts iecerēts nevis olimpiešu 

sagatavošanai, bet gan bērnu veselības nostiprināšanai, stājas uzlabošanai un motivācijas radīšanai nodarboties ar sportu. 

Nodarbības projekta ietvaros notiek saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) izstrādātu metodisko materiālu.  

Projekta atklāšanas pasākums būs 31. oktobrī Arēnā Rīga, kurā piedalīsies Olaines 1. vidusskolas 2. un 3. klases. Ceremonijā piedalīsies 

skolēni, viņu audzinātāji un sporta skolotāji. 

 

 

Lepojamies 
 Olaines 1. vidusskolas skolēniem – zelts un bronza starptautiskajā ekonomikas olimpiādē! 

 Rīgas Zooloģiskā dārza teritorijā notika XXII Republikāniskās skolēnu pirmās palīdzības sacensības, tajās tiesības piedalīties 

reģionālajās sacensībās bija izcīnījušas 16 vidusskolu komandas. Olaines 1.vidusskolas komanda (Ieva Velberga, Vendija Tomsone, 

Kristīne Fursa, Laura Rozentāle, Linda Borbale, Sintija Borbale) izcili tika galā ar situācijām negadījumu vietās un izcīnīja 3.vietu 

valstī. Paldies pulciņa dalībniekiem un vadītājai Leldai Balodei! 

 Sekmīgs starts  atklātās ģeogrāfijas olimpiādes priekšsacīkstēs! 

8.a klases skolniece Katrīna Zvaigzne kvalificējās Latvijas 43.atklātās ģeogrāfijas olimpiādes fināla posmam. Paldies skolotājai 

Brigitai Zutei.  

Paldies par labu veikumu olimpiādes pirmajā kārtā  Anetei Bernānei, 8.a kl., Martai Djačenko, 8.a kl., Mārim Spriņģim, 8.c.kl. 
 12 mūsu skolas jaunieši (Laura Rozentāle, Lauris Meļņikovs, Betija Griķe, Krista Viola Vanaga, Vladislavs Jerins, Luiza Valērija 

Seļezņova, Artūrs Brahmanis, Valērija Cimoška, Ērika Čepule, Agnese Rituma, Vendija Tomsone, Agnese Miķelsone) ir uzvarējuši 

Eiropas Parlamenta organizētajā konkursā EUROSCOLA un 27. novembrī dosies uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā, lai pārstāvētu 

Latviju svinīgajā pasākumā, klātienē iepazītu Eiropas Parlamenta darbību,  kā arī iepazītu jauniešus no citām Eiropas Savienības 

dalībvalstīm. Paldies jauniešiem un politikas skolotājai Lienei Dreimanei! 

 

 

Ievēlēta jaunā Skolas vecāku padome 
Aija Jankava, bibliotekāre 
16.oktobrī notika Olaines 1.vidusskolas vecāku konference. 

Konferences galvenais mērķis bija Skolas padomes darbības atskaite un vēlēšanas. Olaines 1.vidusskolas Skolas padomi veido pašvaldības 

pārstāvis, skolas direktors, vecāku, skolēnu,  pedagogu pārstāvji. Olaines 1.vidusskolas Skolas padome nodrošina informācijas apmaiņu un 

aktuālo jautājumu koordināciju starp vecākiem, skolotājiem un pašvaldību.  

Darbam Olaines 1.vidusskolas Skolas padomē ievēti vecāki: Natālija Ciunele, Māris Bondars, Sabīne Vaičule, Ieva Brence, 

Normunds Čižiks, Mārīte Rūja, Alens Alks, Jolanta Aivare, Olga Elkina, Vineta Jejsa. 

 Lai uz sadarbību vērsts jaunās Skolas padomes turpmāko triju gadu darbs! 

 

Mūsu skolēni-pirmās pasaules olimpiādes ekonomikā laureāti 
Elita Kalnbērza, direktora vietniece mācību darbā 
14.-21. septembrī Maskavā notika pirmā starptautiskā ekonomikas olimpiāde, kurā piedalījās vidusskolēni no ASV, Brazīlijas, 

Indonēzijas, Īrijas, Šveices, Spānijas, Austrijas, Kazahstānas, Krievijas, Mjanmas, Malaizijas, Jaunzēlandes un Latvijas. Mūsu valsti  

pārstāvēja piecu cilvēku komanda.  Notika trīs olimpiādes kārtas, kurās jaunieši pierādīja savas finanšu lietpratības prasmes, ekonomikas 

problēmu risinājumu izpratni un komandas sastāvā risināja noteiktu situācijas modeli, lai piedāvātu unikālu un pētnieciski pamatotu 

biznesa piedāvājumu. Latvijas vēsturē šī ir pirmā reize, kad jauniešiem ar izcilām ekonomikas zināšanām un prasmēm ir iespēja sacensties 

starptautiskā līmenī vienlīdzīgi ar tādām izlasēm kā ASV un Krievijas jauniešiem, un olimpiādes rezultāti atspoguļo šo skolēnu pedagogu 

ilglaicīgu ieguldījumu jauniešu intereses attīstībā par ekonomiku kā mācību priekšmetu. Absolūto zelta medaļu ar visvairāk saņemtajiem 

punktiem godam nopelnījis mūsu skolas absolvents Vairis Stramkalis, kurš jau uzsācis studijas LU biznesa, vadības un ekonomikas 

fakultātes starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas studiju virzienā, bet bronzu – 12.b klases skolēns  Kārlis Eiduks. Paldies 

Kārlim Eidukam un Vairim Stramkalim par nopietnu gatavošanos un uzņēmību! Apsveicam ar izcilajiem rezultātiem! Un vislielāko 

PALDIES par nenogurstošu darbu un atbalstu pelnījusi ekonomikas un ģeogrāfijas skolotāja Brigita Eltermane! Ar Jūsu panākumiem 

lepojas ne tikai Olaines 1. vidusskola un Olaines novads, bet arī visa Latvija! 18.oktobrī skolēni kopā ar skolotāju dodas uz pieņemšanu 

pie Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa. 
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 Izdevumu sagatavoja A. Jankava, I. Šabovics. Atbildīgā par izdevumu L.Gulbe 

PASĀKUMI 
03.09. Zinību diena. 
06.09. 6.-9.klašu parlamentārieši un skolas vokāli instrumentālā grupa “6.alianse” “Arēnā Rīga” apmeklē programmas “Latvijas skolas soma” 

atklāšanas pasākumu. 

13.09. Abu Olaines skolu 10.klašu saliedēšanās pasākums. Organizē – Olaines novada pašvaldība. 
13.09. Policijas nodarbība “Tavs drošais internets” 9.b klasei. 

13.09. 6.a un 6.b klase dodas mācību ekskursijā uz Ķemeru Nacionālo parku. 
18.09. Jauno dabaszinātnieku skola 3., 6.un 10.b kl. . ESF projekts Nr.8.3.2.2. 

18.09. Policijas nodarbība 7.c klasei par mobingu. 

19.09. Dzejas dienu zibakcijas laikā skolas iekšējā pagalmā skolēni ar krītu uz bruģa raksta dzejas rindas. 
20.09. Miķeļdienas nodarbība 2.b klasei Olaines Vēstures un mākslas muzejā. 

20.09. Policijas nodarbība 3.c klasei par drošu internetu. 

21.09. Visas klases piedalās Olaines Sporta centra organizētajā Olimpiskajā dienā. Sākumskolēni piedalās stafetēs, bet 5.-12.klašu skolēni 
orientēšanās sacensībās. 

21.09. Miķeļdienas nodarbība 2.a klasei Olaines Vēstures un mākslas muzejā. 
21.-30.09. “Erasmus” projekta “Water unites us”’ aktivitāte Grieķijā. 

25.09. 9.-12.klašu parlamentārieši skolas konferenču zālē piedalās apmācībās projektā "Soli pa solim". Organizē – Olaines novada pašvaldība. 

25.09. Policijas nodarbība 10.a klasei par īpašuma drošību. 
26.09. Miķeļdienas nodarbība 4.a klasei Olaines Vēstures un mākslas muzejā. 

27.09.  Panākumu Universitātes pasākums BA “Turība” “Ievads mūsdienu uzņēmējdarbības aktualitātēs” (motivators, uzņēmējs  N.Jansons; 

uzņēmējs, Bioloģiskās z/s ”Dimantu kalns” saimnieks  P.Dimants; ārsts, politiķis Hosams Abu Meri). 
28.09. 8.a un 8.c .klase dodas mācību ekskursijā uz Līgatni un Raunu, lai papildinātu savas zināšanas ģeogrāfijā un vēsturē. 

30.09. Konferenču zālē notiek jauniešu projekts "Kad meliem garas kājas jeb viltus ziņu radītais posts". Projekta vadītāja – 12.klases 
skolniece Agnese Rituma, koordinatore skolotāja Liene Dreimane. 

01.10. 12.klase dodas mācību ekskursijā uz Rīgu, lai apmeklētu Kara muzeju un iepazītu Vecrīgas nozīmīgākos objektus. 

01.10. Šodien skolā notiek sākumskolēnu organizētais Miķeļdienas tirdziņš un izstāde “Rudentiņš – bagāts vīrs”. 
02.10. 11.klasēm notiek Swedbank organizētā praktiskā mācībstunda "Dzīvei gatavs". 

02.10. Policijas nodarbība 6.a klasei par narkotiku kaitīgumu. 
03.10. 11.-12.klasēm notiek nodarbība "Viltus ziņu radītais posts" Olaines novada jauniešu projekta "Kad meliem garas kājas" ietvaros. 

03.10. Projekta "Jauno Dabaszinātnieku skola" ietvaros 10.b klase dodas uz Dabas muzeju. ESF projekts Nr.8.3.2.2. 

03.10. Policijas nodarbība 5.d klasei par kriminālo un administratīvo atbildību. 
04.10. Policijas nodarbība 9.b klasei par narkotisko vielu kaitīgumu. 

04.10. Parlaments aicina visus garajos starpbrīžos konferenču zālē izkustēties un izdejoties “Just dance!”. 

05.10. Skolotāju diena. Milzīgs paldies desmitajiem par skaisto pasākumu! 
09.10. Šodien 6.a klasei policijas nodarbība par drošu interneta lietošanu. 

10.10. Policijas nodarbība 1.a klasei "Sargā sevi pats un savas mantas!" 
11.10. Projekta "Jauno Dabaszinātnieku skola" ietvaros 3.klašu dabaszinātnieki dodas uz Dabas muzeju. ESF projekts Nr.8.3.2.2. 

11.10. Mācību nodarbība Olaines Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā 8.b klasei. 

12.10. Policijas nodarbības: 5.c klasei - par mobingu; 3.b klasei - "Mans drošais gājēja ceļš". 
12.10. Projekta "Jauno Dabaszinātnieku skola" ietvaros 6.klašu dabaszinātnieki dodas uz Dabas muzeju. ESF projekts Nr.8.3.2.2. 

12.10. 11.klase dodas mācību ekskursijā uz Ziemeļvidzemi, kur apmeklē podnieku darbnīcu "Cepļi", Veczemju klintis, nēģu taci Salacgrīvā, 

randu pļavas, Ainažu Jūrskolas un Ugunsdzēsības muzejus, Ziemeļu molu. Skolēni papildina savas zināšanas bioloģijā, ģeogrāfijā un 
vēsturē. 

12.10. Šodien pirmklasniekiem sākas sešu nodarbību cikls "Klusuma nodarbības". ESF projekts Nr.8.3.2.2. 
15.10. Panākumu Universitātes pasākums BA “Turība” “Mērķu plānošanas un sasniegšanas sekmējošie un kavējošie faktori” (praktiskā 

radošuma trenere V.Brakovska; aktīva juriste, sabiedrisko norišu līdzdalībniece I.Brante; aktieris A.Bulis; TV3 žurnālists un 

„Karaliskā improvizācijas teātra” aktieris Ē. Palkavnieks ). 
16.10. Mūsu skolā notiek Tehniskās jaunrades diena abu Olaines skolu 7.klasēm. Organizē – Olaines novada pašvaldība. 

16., 18.10. 2.a klase dodas uz centru "Dardedze", lai piedalītos drošības programmā "Džimbas ceļojums". 

16.10. Mācību nodarbība Olaines Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā 10.b klasei. 
16.10. Skolas konference. 

17.10. 12. klase dodas uz Olaines Vēstures un mākslas muzeja organizēto mācību nodarbību jaunatklātajā Olaines Pirmā pasaules kara 
vēstures izziņas maršrutā.  

17.10. Garajos starpbrīžos pie deju zāles notiek Skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš. 

17.10. Eksperimentu diena pirmklasniekiem sadarbībā ar Zinātnes skolu "Laboratorium". Organizē – Olaines novada pašvaldība. 
17.10. Pie 3.,6.un 10.kl.dabaszinātniekiem viesojas fiziķis un astronoms Aivis Meijers ar fizikas eksperimentiem. . ESF projekts Nr.8.3.2.2. 

18.10. Skolas konferenču zālē 3.un 4.klašu skolēniem programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros notiek teātra viesizrādes "Kaka un 
pavasaris". 

18.10. Pasākumu cikla “Latvijas personības” ietvaros 8.a klase un citi interesenti tiekas ar aktrisi un runas pedagoģi Zani Daudziņu. 

18.10. Skolas bibliotēkā pērļotāju izstādes "Dižapļi" atklāšana. 
18.10. Mācību nodarbība Olaines Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā 5.c klasei 

19.10. Mācību nodarbība Olaines Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā 5.b klasei. 

 

https://niksjansons.com/lv/lv-majas/
https://niksjansons.com/lv/lv-majas/

